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প্রশ্নঃ 

মদদ কেঈ ারলামভমে (জাতীয় ংমদ) ং দনমত চায়, তমফ কটা দে েুপয 

দামফ গণ্য মফ? এ োজ দে োঈমে (আরাভ) ধভলতযাগী ফাদনময় কপমর 

থফা আরাভ তযাগ েযমত ফাধয েময ? 

 

ঈত্তযঃ 

 

এ প্রমশ্নয ঈত্তয কদয়ায অমগ, অভামদয প্রথমভ দেছু ফযাাময অমরাোত েযা 

ঈদচত। 

অমগ ফরা ময়মছ, ঈম্মায ভযা র তাযা যীয়ামতয দযবালাগুমরা গ্রণ্ 

েময তা মথামথবামফ প্রময়াগ েযমত বুর েময। তাযা ‘তাীদ নুুখ’ কে 

শুধুভাত্র ারাত অদায় েযা, মাোত প্রদান েযা , দাদ়ি যাখা প্রবৃদতয ভামঝআ 

ীভাফদ্ধ যামখ। 

তাীদ রুফুদফয়যামে স্বীোয েযামেআ তাযা আরা ব্দদটয এেভাত্র থল ফমর 

ভমন েময। 

গণ্তন্ত্র এেদট ধভল। জনগণ্ এআ ধমভলয ঈানা েময। এেদট ধভল ততদয েযায 

ঈাদানগুমরা অভযা অমগ অমরাচনা েমযদছ। ভূরত ভানলু কআ ধমভলয 

অমদ-দনমলধ কভমন চমর এফং কমমোমনা দফলয়মে কআ ধমভলয অমরামে দফচায 

েময। 

অআন প্রণ্য়নোযী ংদগুমরাআ ভূরত এেদট কদম গণ্তন্ত্র ফাস্তফায়ন েময। 

ধভলদনযমক্ষতা, ুুঁদজফাদ এফং গণ্তন্ত্র -এয প্রমতযেদট এমে মযয ামথ 

তমপ্রাতবামফ জদ়িত। এআ তত্ত্বগুমরা দভদরতবামফ ভানলুমে ‘স্বাধীনতা’ দান 

েময। 

ধভলদনযমক্ষতা ভানুলমে দনমজয দফধান দনমজআ ততদয েযায ক্ষভতা কদয়। এয 

ভূরনীদত র এেজন ভানলু েীবামফ জীফন মান েযমফ, এ ফযাাময কোমনা 

ফাধযফাধেতা থাো ঈদচত নয়। তাযা ভানুলমে অআন প্রণ্য়মনয মফলাচ্চ ক্ষভতা 

প্রদান েময। 
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এদট এভন এেদট গুণ্ মা এেচ্ছত্রবামফ অল্লায জনয দনধলাদযত। দনজস্ব দফচায 

ফযফস্থা গম়ি তুমর কটায ভাধযমভ বুর-দিে দনধলাযণ্ েযামেআ অআন প্রণ্য়ন েযা 

ফমর । 

কমফ ফযদি অআন প্রণ্য়ন েময, তাযা ফমর দজাদ দনদলদ্ধ থচ দমনা তফধ! 

অয এোযমণ্আ ভানফযদচত এফ দফধান অল্লায অআমনয দযন্থী। 

 

দতন যেমভয প্রধান ংস্থা াধাযণ্ত ক্ষভতাগুমরা বাগ েময কনয়ঃ 

১. দনফলাী ংস্থাঃ মাযা দনমদল ারন েময, ঈদাাযণ্: ুদর। 

২. অআন প্রণ্য়নোযী ংস্থাঃ তাযা অআন প্রণ্য়ন েময। এ োজদট েময জাতীয় 

ংদ। 

৩. দফচায দফবাগীয় ংস্থাঃ এদট অদারমতয দাদয়ত্ব। 

ংমদ দনফলাদচত ফযদিয এ েথা ফরায দধোয অমছ কম আরাদভ দফধানগুদর 

বুর এফং তা ংমাধন েযা প্রময়াজন। 

তাআ গণ্তন্ত্র দ্বীমনয দবদত্তমেআ ধ্বং েময কদয়। 

এয োযণ্ মচ্ছ অভযা ফমর থাদে কম অল্লাআ এেভাত্র অআন প্রমণ্তা, 

ক্ষান্তময তাযা ফরমত চায় কম অআন প্রমণ্তা মচ্ছন মফলাচ্চ েতৃলক্ষ (ুদপ্রভ 

কোটল)। তাআ তামদয ংদ কথমে ঈৎদযত ফদেছুআ েুপয, এভনদে গণ্তমন্ত্রয 

দেছু অআন মদদ যীয়াদবদত্তে য়, তাযময। 

জাতীয় ংদ অল্লায দযফমতল ভানুমলয ান োময়ভ েযায জমনযআ ফযফহৃত 

য়। 

‘আরা’ ব্দদটয ফমচময় স্বতন্ত্র তফদষ্ট্য র অদন অনায োজ দ্বাযা 

অল্লামে ন্তুষ্ট্ েযমত অনায মফলাচ্চ কচষ্ট্া েযমফন। ংদ এ োজআ েময 

থামে,দেন্তু দযফমতল তাযা মফলাচ্চ অআন প্রমণ্তামে ন্তুষ্ট্ েযমত কচষ্ট্া েময। 

তাযা ােমে ঐশ্বদযে ক্ষভতা (গুণ্)প্রদান েময। অল্লা অভামদয দে 

ফমরমছন এফং দে দে দফধান জাদয েমযমছন কটা জানায জনয মফলাচ্চ কচষ্ট্া 

েযাটা আফাদামতয ং। এযময বুর ময় কগমর অভযা ফদর, আনাল্লা 

অল্লা অভামদযমে ক্ষভা েময দদমফন। 
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োযণ্ অভযা অভামদয মফলাচ্চ কচষ্ট্াটুেু েমযদছ। ুতযাং এমত প্রতীয়ভান য় কম 

ংদীয় ান ফযফস্থায় প্রমফ েযা ফ়ি েুপয। মখন অদন প্রমফ েযমফন, 

অনামে স্বীোয েযমতআ মফ  স্বীেৃদত দদমত মফ কম, এটাআ অআন প্রণ্য়ন 

েযায এেভাত্র ঈৎ। 

দুদট কক্ষমত্র বুমরয োযমণ্ এআ দফলময় তা’য়ীর েযা য়: 

দরীর ফুঝমত বুর েযা 

ফাস্তফতা ফুঝমত বুর েযা 

দরীর কফাঝায কক্ষমত্র বুর দফদবন্ন যেমভয মত াময। ঈদাযণ্স্বরূ: কেঈ 

এেদট দুফলর াদদমে ী ভমন েযমত াময। 

মখন অদন ারলামভমে কমাগ কদয়া ভথলন েমযন এভন কোন াআখ ফা 

অমরভমে দজমে েযমফন, কম অআন প্রণ্য়মনয দধোয োয? দতদন জফাফ 

দদমফন এদট কতা অল্লায জমনযআ। ঈনায দফফৃদত প্রভান েময দতদন াাদামে 

স্বীেৃদত কদন। 

দতদন ফরমফন দতদন অআন প্রণ্য়মনয জনয ংমদ মান না। ফযং দতদন কতা শুধ ু

তামদযমে মতযয ন্ধান দদমত এফং ংমদয নযমদযমে এদট জানামত মান কম 

ের অআন প্রণ্য়মনয ভাদরে অল্লা। এআ দফফৃদত াাদা কে ভথলন েময। 

দতদন মদুি কদখামফন কম ঈনায তা’য়ীর অমছ এফং প্রভাণ্ াদজয েযমফন কম 

নফী (া) ভুদযেমদয োমছ আরামভয দায়াত দদময়দছমরন। দতদন এআ 

ঈদাাযণ্ কদদখময় মুদি খা়িা েমযন কম দতদন মা েযমছন তা আরাভ নুমভাদন 

েময। 

অমযেদট ফযাায ভমন যাখা ঈদচত, গনতন্ত্র কম েুপয এআ োনদট েী অভামদয 

ভামজ প্রচদরত? 

াজায াজায ায়খ অমছন মাযা ফরমফন কম ারলামভে ভারাা দ্বাযা 

নুমভাদনমমাগয, এফং এটায এেটা ুপর অমছ। তাআ অভযা ফরমত াযফ না 

কম এ ফযাাযদট েুপয দমমফ ুদযদচত। তাআ অভযা তামে যাদয োমপয 

ফরমত াযফ না। 
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মদদ কোন ফযদি য এেজনমে ারাত কছম়ি দদমত ফমর, তাযময ক 

ভুদরভ থােমফ। এ েথা ফরায োযমণ্ অদন তায ঈয তােপীয েযমত 

াযমফন না, োযণ্ ক য়ত দনমজয বুর তা’য়ীর দ্বাযা এভন কোন াদী 

দনময় অমফ মা তায ভতফাদমে ভথলন কদমফ। 

তমফ মদদ তায েথা শুমন কেঈ ারাত কছম়ি কদয় তামর অভযা ারাত 

তযাগোযীয ঈয তােদপয েদয। তাআ এখামন এ দুআ ফযদিয ভমধয াথলেয 

অমছ। কম ফযদি অফান েযমছ অয কম ফযদিদট তা ারন েযমছ, তামদয ভমধয 

াথলেয অমছ। 

এেআবামফ মখন কোন ফযদি ারলামভে ফা ংমদ কমাগ কদয়ায অফান জানায় 

অভযা তায ঈয তােপীয েদয না, ফযং অভযা ফদর ক তায ন্থায় বুর 

েমযমছ। দেন্তু মদদ কেঈ ারলামভমে কমাগ কদয়, অভযা তায ঈয তােপীয েদয। 

তাআ েুপয য় ভানুমলয োমজয দ্বাযা, তায পমতায়ায দ্বাযা নয়। তমফ ফগুমরা 

ফযায ভাথায় কযমখ মখন কোন ায়খ পমতায়া জাদয েমযন কম মফলাচ্চ 

দফচাযমেয অআন প্রণ্য়মনয দধোয অমছ,তখন অভযা তাুঁয ঈয তােদপয 

েদয, োযণ্ এদট তায দ্বীমনয দবদত্তমে ফাদতর েময। 

দেন্তু দতদন মদদ ফমরন, অদন কখামন বামরা অমদ দদমত এফং ভন্দমে 

াযণ্ েযমত কমমত াযমফন, তখন তােদপয েযা মামফ না। 

তামদয অমযেদট দপ্রয় দফতেল র, তাযা ভুমখ ফমর কম মদদ কোন োদপয দি 

অভামদয বূদভমত ক্ষভতা দখর েময, অভামদযমে ফযআ মুদ্ধ েযমত মফ। 

দেন্তু এটায ভামন দেন্তু এআ না কম অদন দায়া েযমত াযমফন না। 

তাছা়িা প্রস্তুদত স্বল্পতায দরুণ্ অদন মদদ দজাদ না েযমত ামযন, ক ভয়টা 

অদন তামদযমে আরামভয মথ ডােমত কতা ামযন। দেছু ফযদি অমছ মাযা 

ফরমফন FIS নব্বআময়য দমে কতা অরমজদযয়ামত এটা েমযদছর। তাযা মুদি 

কদখামফ কম তাযা ারলামভমে কমাগ দদময়মছ বারমে প্রদতষ্ঠা েযমত  খাযামে 

াযণ্ েযমত। 
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তামদয োমছ কতা স্ত্র ফা ক্ষভতা দছর না। তাআ অল্লায ক্ষ কথমে আরাভ 

তযাগোযী যোমযয দফরুমদ্ধ যাদয মুদ্ধ েযায অমদ থাোয ময তাযা 

তা’য়ীর দ্বাযা দনমজমদয ারলামভমে কমাগ কদয়ামে তফধ েযমফ। 

তাযা ফমর কম ঈমযাি দফলয়গুমরা ংমদ কমাগদানোযীমদয তােদপয েযা 

কথমে দফযত থাোয জনয মুদি দামফ োজ েময। মদদ নযযা প্রদতফাদ েময 

কম এআ মুদিগুমরা গ্রণ্মমাগয নয় োযণ্ তামদয জানামনা ময়মছ কম এদট েুপয। 

দেছু করাে ারলামভমে প্রমফ েময দেছু দফফৃদত কদয় মা তা’য়ীর দ্বাযা 

গ্রণ্মমাগয েযা মায় না। কমভন, ‘অভযা মফলাচ্চ াে েতৃলে প্রণ্ীত ের 

অআমনয নুগত থােফ । োযণ্ এেভাত্র তাযআ অআন প্রণ্য়মনয দধোয 

অমছ।’ তখন তাযা োদপয ময় মায়, তামদয তা’য়ীর অয গ্রণ্ েযা য় না। 

কেঈ মদদ ংমদ কমাগদান েময এফং যফতলীমত অআন প্রণ্য়ন েময তমফ এদট 

স্পষ্ট্ েুপয এফং এয জনয কোমনা তা’য়ীর গ্রণ্মমাগয মফ না। 

দেছু করাে এভন ফমর থামে কম, তাযা কবতয কথমে ানফযফস্থা দযফতলন 

েযমত চায়। তাযা দাফী েময তাযা কবতময দায়া েযমত আচু্ছে। মদদ 

ারলামভে দা’য়ায জায়গা না। ঈদাাযণ্স্বরূ, তয জানামনায জনয দেংফা 

কোমনা দনদদলষ্ট্ দফলময় আরামভয ফিফয জানামনায জনয এেজন ায়খ ংমদয 

দধমফমন ঈদস্থত ময় ফিফয দদমত ামযন না। 

োযণ্, ারলামভমেয দযযা ঐ করামেয েথা নুযণ্ েযমত ফাধয নয়। 

নযানয াংদমদয ভমতা ঈনায েথাগুমরা শুধুআ এেদট ভত দামফ গৃীত 

মফ।। তাআ অল্লা দে ফমরন তা দফমফচনায় না দনময়আ এআ ায়মখয ফিফযমে 

এেদট াধাযণ্ ভতাভত দামফ দফমফচনা েযা মফ । 

তাআ াংদযা য়মতা ঘোয য ঘো খুুঁদটনাদট দনময় গমফলণ্া েময কলমভল 

ায়মখয দযফমতল নয োমযা ‘ভত’কেআ গ্রণ্ েযমফ। 

দেছু থভ্রষ্ট্ দর মুদি কদখায়, ায়খযা শুধু ঈমদ দদমতআ প্রমফ েমযন, 

দদ্ধান্ত কনয়ায প্রদিয়ায ামথ তামদয ংদিষ্ট্তা কনআ। 
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দেন্তু ংদীয় ফযফস্থা নুমায়ী, কমমোমনা অআন প্রণ্য়মনয কক্ষমত্র ের 

াংমদয দনজস্ব ভত প্রোময দধোয থামে দেন্তু এেদট দনদদলষ্ট্ ভত অআন 

দামফ গৃীত মর এআ ভমতয দফমযাধীমদযমে কদটমে অআন দামফ স্বীেৃদত 

দদমত মফ। 

ের দমযয দফতেল-দফমিলণ্মমল দদ্ধান্ত গ্রমণ্য প্রদিয়াআ এআ অআনমে 

তফধতা দান েময। তাআ দফমযাধীদরীয় এভদযা োমলত অআন প্রণ্য়মন বূদভো 

যামখন। এয োযণ্ মরা এেদট অআন প্রণ্ীত য়ায কক্ষমত্র যোয এফং 

দফমযাধীদর ঈবয়মক্ষয াংদমদয কদটমে তফধতা দদমত য়। 

দফমযাধীদর ংমদয দযামল ং এফং অআন প্রণ্য়মন তামদয বূদভো 

যোযী দমরয ভান। ঈবময়য ফদান ভান। দভমযয আখয়ান এফং নযানয 

‘গণ্তাদন্ত্রে আরাদভ দর’ গুমরা দনমজমদয দফমযাধীদর ফমর দাফী েময । তামদয 

দাফী তয। 

দেন্তু মখন অআন ফাস্তফাদয়ত য়, তখন তাযা তা গ্রণ্  ভানয েযমত ফাধয 

থামে। পমর প্রেৃতমক্ষ তাযা কআ ভানফযদচত অআনমে তফধতা দান েময। 

অল্লা অভামদয যীয়া দ্বাযা জাদনময় দদময়মছন, েী গ্রণ্মমাগয অয েী 

গ্রণ্মমাগয নয়। মদদ ংদ অআন েময কম এরমোর দনদলদ্ধ, তামর কতা 

যোয যীয়ায ভত এেআ ঈংাময অর, তখন অভযা এদটমে েীবামফ 

কদখফ? অভামদয প্রথমভ কদখমত মফ তাযা এআ দদ্ধামন্ত েীবামফ ঈনীত র? 

তাযা দে েুযঅন  ুন্না ফযাফায েমযদছর? না দে তাযা দনমজমদয ফুদদ্ধভত্তা 

প্রময়াগ েময এ দদ্ধামন্ত অমরা? তাআ মদদ যোয এখামন যীয়ায ামথ 

এেভত, আরাভ তখমনা এদটমে দযে ফরমফ। োযণ্ তাযা অল্লায দদ্ধান্তমে 

গ্রণ্ েমযদন, ফযং ভানুমলযটা েমযমছ। 

তাআ এখামন অর দফলয় র ফদেছুআ এোন্তবামফ অল্লায ঈয লণ্ েযা। 

তাআ মদদ দেছু ং যীয়া ভথলন েময, তাযময এদট দযে।তাআ 

অভামদয কদখমত মফ কোথা কথমে এফং েীবামফ তাযা এ দদ্ধামন্ত এর, এফং 

কোথা কথমে তাযা তা প্রাপ্ত র। 
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মতক্ষণ্ মলন্ত কেঈ ভান অল্লায দদ্ধান্ত খুুঁজমছ, মদদ ক কোমনা বুর েময, 

তাযময ক ুযস্কৃত মফ। এেআবামফ মদদ অআন অল্লায হুেুভ ভথলন েময, 

দেন্তু ংদ কথমে অম, তমফ তা দযে। 

োযণ্, যোমযয ভাধযমভ অংদেবামফ যীয়া প্রময়াগ েযা অভামদয ঈমেয 

নয়। অভামদয ঈমেয মচ্ছ অল্লায অআমনয োমছ অত্মভলণ্ েযা। 

তা’য়ীমরয বুর কদদখময় দদময়আ অভযা োয ঈয তােদপয েযমত াদয না। 

োযণ্, অভযা জাদননা তাযা অভামদয মুদি ভন কথমে গ্রণ্ েযমফন দেনা, তাআ 

তাযা তখমনা দনজ তা’য়ীমর দফশ্বা েময থােমত ামযন। 

এ োযমণ্ আফমন তাআদভয়া অল্লায তফদষ্ট্য স্বীোযোযীমদয তােদপয েযা 

কথমে দফযত কথমেদছমরন। 

__________________________________________________

_ 

নুফাদ েযা ময়মছঃ ায়খ অফু ক্বাতাদা অর দপদরদস্তদন যদচত ‘ইভান দদযজ’ 

কথমে। ভান অল্লা কমন তাুঁমে টর যামখন এফং তাুঁমে কপাজত েমযন। 

 

 


